
 נחשבת היא ואז הגזעיות, את לאבד לה
ב אפשרי. אבל נדיר, זה סתם. יאמנית

 וזהו קטן. מגיל זה על עובדים אם ייחוד
 תל־אביבית בחורה הסיפור: נושא בדיוק
 ושהאסון עלי, דנה לה שקוראים אחת,
לה. דווקא קרה הזה

סטייל
אמריקאי

 החלה ,22ה־ בת דנה, של בעיה ף*
 נולדה לא פשוט היא שנולדה. ביום 1 י

 במיקצועו, ארכיטקט אביה, הנכון. במקום
 את המשלב מושבע, חובב־טיולים הוא

נול דנה חובקי־עולם. מסעות עם עבודתו
שב בלונדון אלה, ממסעותיו באחד דה

 נאלצה השחרחורת התינוקת אנגליה.
 אביה שיסיים עד וחצי שנתיים להמתין

ל ויביאנה הבריטית בבירה עיסוקיו את
 שהספיקה בטרם אולם הקודש. ארץ

 נלקחה עשר, בת רק בהיותה להתבגר,
 שבארצות־הברית, לניו־יורק, הפעם שוב. .

שנים. ארבע של לתקופה
לח איבדה היא קווינס, ברובע ושם,

 למרות שלה, היאמנית הגזעיות את לוטין
 תימני. ממוצא הורים לשני בת שהיא

ש יהודי, בבית־ספר למדה היא בהתחלה
 דתיים. מבתים באו שבו התלמידים רוב
 דנה, מספרת לי,״ התאים כך כל לא ״זה
 מזה, וחוץ היום. כל מתפללים היו ״הם

 דיברו כולם והם אנגלית ללמוד רציתי
עיברית.״

 הוריה התרצתה. חודשים שישה אחרי
 ״שם אמריקאי. לבית־ספד אותה העבירו
״ו אומרת. היא ניו־יורק,״ את גיליתי

 זה ניו־יורק. כמו עיר אין לי, תאמינו
 כושים, עם שם למדתי אמריקה. של הלב
ה כל בני — יפאנים ועם סינים עם

 זאת שלי. חברים היו כולם ממש. עמים
 הזמן.״ כל איתם הייתי שלי. החברה היתד.

 סטייל־אמרי־ דנה הפכה קצר זמן תוך
 לחשוב התחיל שלה הראש דבר. לכל קאי
 דיברה, היא האמריקאים. החבר׳ה כמו

 אמ- כמו הכל — ישנה אכלה, שיחקה,
 הלב לה. קרה זה ואז ריקאית־לכל־דבר.

 היאמ־ הקצב שלו. הקצב את שינה פשוט
היאמני. המראה רק ונישאר נשטף, ני

ד

 חיים
משוגעים

אמי חתיכה והפכה התבגרה נה
של כמו משגע, גוף קיבלה היא תית•

 בע״ה: ש1 ער■ רונה
 את איברה היא

התימנית הגיזעיות
יעזור מי

ה עד זאת ניצלה ודנה אחריה. להשתגע
האמריק עם משוגעים חיים עשתה סוף,
שלה. אים

 מיזוג
נדיר

 ל- החלה היא שם לה שקרה מה ת ^
*  וזה .14 בגיל לארץ, כשחזרה רק הרגיש י
 רציתי ״לא האמריקאים. בשביל מאוחר גיל

 שלי החברים ״כל דנה. מספרת לחזור,״
 ממש אחד. אף לי היה לא ובארץ שם היו

 בארץ, פה, לעזוב. צריכה כשהייתי בכיתי
 מעולם באתי בהתחלה. קשה נורא לי היה

לחב להסתגל קשה לי והיה לגמרי, אחר
 בניו־יורק החדשים. ולתנאים החדשה רה

 החמירה עוד ממנו והפרידה חבר לי היה
המצב.״ את

 לה התברר אז, הבינה לא שדנה מה
 סטייל־אמרי־ נישארה היא יותר. מאותר

 אותה. מסגיר שלה המבטא אפילו קאי.
ש בארץ, החתיכים עם התעוררה הבעיה
 גזעית יאמנית עם עסק להם שיש חשבו
 הקנקן על להסתכל שאסור במהרה, וגילו
 במייו־ אניני-טעם רק בו. שיש במה אלא
 יאמנית שבין המיזוג את להעריך ידעו חד

אמריקאית. חתיכה לבין גזעית
אש בכל למעשה, ז המיזוג נוצר איך

 בכל הזמן כל שמסתובבים ההורים, מים
 ריק־ בלי ג׳חנון, ובלי סחוק בלי העולם,

 ומה תימניים. ריקוךים ובלי תימנית מה
 מיז- יופי של שילוב הוא זה מכל שיוצא

 השילוב דנה אצל מערבי. אופי עם רחי
שיגעון. משהו הוא הזה

על___
הקרח

 את לאט. לאט להסתגל החלה ארץ י*
 בבית- הכירה שלה החדשים החבר׳ה •

 סודות את למדה היא הצבא לפני שנה הספר.
 מיקצועית. דיפלומה והוציאה הקוסמטיקה

 שב־ בנווה־אטיב בנח״ל, שירתה בצבא
סתם. ככה לה קרה לא וזה רמת־הגולן.

 על ד,ח.לקה דנה למדה בארצות־הברית
 יש אבל קרח, כידוע, אין, בארץ קרח.
 תגיע שדנה היה טיבעי רק בחרמון. שלג

 בבית־ההארחה, המזכירה היתד. היא לשם.
בקיבוץ. ההחלקה אתר שליד

 היא התיירות,״ על נדלקתי ״בקיבוץ
בבית- מהאורחים גדול ״חלק מספרת.

 דנה את והחאיות״. ״האחים בלהקת זנור הוא צוקי
! ■ ! י  משותפת, ידידה של יום־הולדת במסיבת לראשונה פגש י

היום. עד הנמשכת אהבה הוליד הראשון המבט משנה. יותר לפני

 של המשותף וידידם הסאטר־אירי, הכלב הוא בוץ׳
 בלילות השניים של עולמם את מחמס הוא וצוקי. דנה ■ י

המשותף. בביתם בצוותא מבלים הם שאותם הארוכים, החורף

 שלי החלום היום תיירים. היו ההארחה
 אבל 'משלי. סוכנות־נסיעות לפתוח זה
 הכל בארץ ברגל. הולך לא בכלל זה

מסובך.״ יותר
 ב־ כמזכירה עבדה היא השיחרור אחרי

 (מישטח הסקייטלנד את וכשפתחו צי״ס,
 היא ,בגני־ד,תערוכה) מלאכותי החלקה
לעבוד ועברה הנאה עם עבודה שילבה

שם.

 הדברים שני
החשובים

ב לה חשובים הכי הדברים שני יום ^
 והכלב צוקי, שלה, החבר זה בחיים *

 עכואי, הוא צוקי בוץ/ שלהם, המשותף
 ווז־ווז הוא ולהבדיל, הגדול. לכרך שעבר

 בקצת זכה כך על כפיצוי אבל אמיתי.
 האחים מארבעת אחד הוא צוקי פירסום.
 ביניהם הרומן והאחיות. האחים בלהקת
 מתגוררים והם משנה, יותר כבר נימשך

 עם יחד ברמת-אביב, יפה בדירה עתה
שלהם. הסאטר־איירי הכלב
 יום־הולדת במסיבת צוקי הכיר דנה את

פגי אותה מאז שלהם. משותפת ידידה של
ביחד. הם ראשונה מקרית שה

 לא חלק יש ומצוקי מאושרת, דנה כיום
 הוא היאמנית הגזעיות את אבל בכך. קטן
 לה, לעזור שיכול מי לה. להחזיר יכול לא
 בסביבה כשצוקי אבל גזעי, יאמני רק זה

סיכוי. לו אין
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